PRIEDAS III-8
Valstybinio socialinio draudimo lengvatų (mokestinių išimčių)
analizė ir kiekybiškas jų įtakos įvertinimas Valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžeto pajamoms ir išlaidoms
8-1 lentelė. Pajamos ir atvejai, kada socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos
Naudos gavėjas

Piktnaudžiavimas

1) pašalpos, kurią apdraustajam Pašalpa
asmeniui išmoka darbdavys mirus
šio apdraustojo asmens sutuoktiniui,
vaikams
(įvaikiams),
tėvams
(įtėviams), taip pat stichinių nelaimių,
gaisrų ir sprogimų atvejais, sumos,
ne didesnės kaip 5 minimaliosios
mėnesinės algos. Suma, nuo kurios
neskaičiuojamos socialinio draudimo
įmokos, didinama tiek kartų, už kiek
mirusių apdraustojo asmens šeimos
narių, nurodytų šiame punkte,
išmokama pašalpa;

Darbuotojas

Negalimas

2) pašalpos, kurią apdraustajam
asmeniui mirus draudėjas išmoka jo
sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams)
arba tėvams (įtėviams);
5) įstatymų nustatytų išmokų turtinei
žalai dėl suluošinimo, kitokio
sveikatos pakenkimo arba maitintojo
mirties atlyginti;
7) ligos pašalpų, mokamų iš draudėjo
lėšų už pirmąsias dvi ligos dienas. Ši
nuostata netaikoma dėl laikinojo
nedarbingumo
mokamoms
išmokoms, kurias gauna šio įstatymo
4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose
išvardinti asmenys;
23) pensijų išmokos, mokamos iš
įmonės pensijų fondų ar tam tikslui
skirtų lėšų buvusiems darbuotojams;
25) vidutinio darbo užmokesčio,
sumokamo atleidžiamam iš darbo
darbuotojui už uždelstą laiką, kai su
darbuotoju delsiama atsiskaityti ne
dėl darbuotojo kaltės;
Išmokos kurios kompensuoja
darbuotojo
su darbu susijusias išlaidas
4) išmokų, skirtų komandiruočių
išlaidoms
atlyginti,

Pašalpa

Darbuotojo
artimieji

Negalimas

Pašalpa

Darbuotojas

Negalimas

Pašalpa

Darbuotojas

Negalimas

Pašalpa

Darbuotojas

Negalimas

Pašalpa

Darbuotojas

Negalimas

Pajamų grupė
Pašalpa

Išmokos kurios
kompensuoja

vairuotojams,
dažnai
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neapmokestinamų gyventojų pajamų darbuotojo su
mokesčiu, bei komandiruočių išlaidų darbu susijusias
už asmenis, vykstančius į užsienį išlaidas
tarnybiniais
reikalais,
kai
apmokamas tik vykimas ir grįžimas
(iš jų vizos įforminimas, draudimas
ligos atveju ir kitos būtinosios
išlaidos, susijusios su valstybių sienų
kirtimu), mokamų teisės aktuose
nustatyto dydžio ir nustatytais
atvejais;
6) įmonių, įstaigų, organizacijų
mokamų sumų už darbuotojų
mokymą, kvalifikacijos tobulinimą,
perkvalifikavimą. Prie šių sumų
nepriskiriamos stipendijos ar kitos
papildomos išmokos, susijusios su
darbuotojų mokymu, kvalifikacijos
tobulinimu ar perkvalifikavimu, kurios
mokamos darbuotojui;
13) kompensacijų, mokamų priimant
arba perkeliant darbuotoją į kitoje
vietovėje esantį darbą;

14) kompensacijų už darbuotojams
priklausančių įrankių, darbo drabužių
nusidėvėjimą;

15)
kompensacijų,
mokamų
valstybės tarnautojų, deleguotų
asmenų ar profesinės karo tarnybos
karių sutuoktiniams ir vaikams
(įvaikiams), išvykusiems į užsienį
kartu su minėtaisiais asmenimis,
išlaikyti;
16) su darbu užsienyje susijusių
išlaidų
kompensacijų,
mokamų
valstybės
tarnautojams,
deleguotiems
asmenims
ir
profesinės karo tarnybos kariams,
taip pat atstovybės darbuotojams,
kurie yra atstovybės diplomatinio
personalo
ar
administracinio
techninio personalo nariai;
18)
kompensacijų,
mokamų
darbuotojams
už
muzikos
instrumentų naudojimą, kai teatrų ir
koncertinių
įstaigų
kūrybiniai
darbuotojai kūrybinei veiklai naudoja
asmeninės nuosavybės teise jiems

komandiruojamiems
ir
gaunantiems
didesnius
dienpinigius, gali
mokamas
mažesnis
pagrindinis darbo
užmokestis)

Išmokos kurios
kompensuoja
darbuotojo
su darbu
susijusias
išlaidas

Darbuotojas

Negalimas

Išmokos kurios
kompensuoja
darbuotojo
su darbu
susijusias
išlaidas
Išmokos kurios
kompensuoja
darbuotojo
su darbu
susijusias
išlaidas
Išmokos kurios
kompensuoja
darbuotojo
su darbu
susijusias
išlaidas

Darbuotojas

Negalimas

Darbuotojas

Negalimas

Darbuotojas ir jo
šeimos nariai

Negalimas

Išmokos kurios
kompensuoja
darbuotojo
su darbu
susijusias
išlaidas

Darbuotojas

Negalimas

Išmokos kurios
kompensuoja
darbuotojo
su darbu
susijusias
išlaidas

Darbuotojas

Negalimas
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priklausančius
muzikos
instrumentus;
24)
draudimo
įmokų,
kurių
mokėjimas
privalomas
pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus
papildomam darbuotojo gyvybės ir
sveikatos draudimui;
Nepiniginės išmokos
10) draudėjo lėšų, sumokėtų už
darbuotojų
skiepijimą
nuo
užkrečiamųjų ligų ir privalomą
profilaktinį darbuotojų sveikatos
patikrinimą;
19) darbuotojų naudai draudėjo
mokamų
draudimo įmokų už
papildomąjį (savanoriškąjį) sveikatos
draudimą, kai draudimo objektas yra
apdraustojo sveikatos priežiūros
paslaugų apmokėjimas;
22) darbuotojo gautų iš darbdavio
pajamų
natūra
vertė,
neapmokestinama gyventojų pajamų
mokesčiu pagal Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymą;
Išmokos kurios kompensuoja
darbuotojo
su darbu susijusias išlaidas ir/arba
nepiniginės išmokos
3) išmokų už buto nuomą, elektros,
šiluminę energiją, karštą ir šaltą
vandenį, komunalines ir ryšių
paslaugas, asmeninio transporto
naudojimą, darbuotojų maitinimą ir
išmokų, skirtų kompensuoti išlaidas
darbuotojams,
kurių
darbas
atliekamas
kelionėje,
lauko
sąlygomis, susijęs su važiavimu arba
yra kilnojamojo pobūdžio, mokamų
įstatymuose nustatyto dydžio ir
nustatytais atvejais;
20) draudimo įmokų, darbdavio
mokamų draudimo įmonei už
darbuotojų gyvybės, nelaimingų
atsitikimų ar civilinės atsakomybės
draudimą, kai draudimo sutartyje yra
numatyta, kad įvykus draudiminiam
įvykiui draudimo suma bus išmokėta
darbdaviui, o civilinės atsakomybės
draudimo atveju – darbdaviui ar
trečiajam asmeniui;

Išmokos kurios
kompensuoja
darbuotojo
su darbu
susijusias
išlaidas

Darbuotojas

Negalimas
(privalomos)

Nepiniginės
išmokos

Darbuotojas

Negalimas

Nepiniginės
išmokos

Darbuotojas
darbdavys

Nepiniginės
išmokos

Darbuotojas
darbdavys

Išmokos kurios
kompensuoja
darbuotojo
su darbu
susijusias
išlaidas bei
nepiniginės
išmokos
darbuotojams

Darbuotojas
darbdavys

ir Galimas,
ypatingai
nepiniginės
kompensacijos
(sumažėja
darbuotojui
mokami kaštai)

Nepiniginės
išmokos /
išmokos kurios
kompensuoja
darbuotojo
su darbu
susijusias
išlaidas?

Darbdavys ?

Negalimas?

Piniginės
išmokos/
darbo
užmokesčio alternatyva
21) Lietuvos mokslų akademijos Piniginės
savo nariams mokamų mėnesinių išmokos

Darbuotojas
darbdavys

ir Galimas, gali būti
suvokiama kaip
alternatyva
apmokestinamam
darbo
užmokesčiui.
ir Galimas, gali
būti suvokiama
kaip alternatyva
apmokestinamam
darbo
užmokesčiui

ir Galimas, gali būti
suvokiama kaip
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išmokų
už
Lietuvos
mokslų
akademijos nario vardą ir aukštųjų
mokyklų mokamų universiteto senato
nustatyto
dydžio
profesoriaus
emerito mėnesinių išmokų;
26) tantjemų, kurios išmokamos Piniginės
valdybos ar stebėtojų tarybos išmokos
nariams;

alternatyva
apmokestinamam
darbo
užmokesčiui
Darbuotojas
darbdavys

ir Galimas, gali būti
suvokiama kaip
alternatyva
apmokestinamam
darbo
užmokesčiui
Galimas, gali būti
suvokiama kaip
alternatyva
apmokestinamam
darbo
užmokesčiui

27) autoriams ir gretutinių teisių Piniginės
subjektams mokamo atlyginimo už išmokos
kūrinių ir gretutinių teisių objektų
panaudojimą
pagal
suteiktas
licencijas panaudoti kūrinius ar
gretutinių teisių objektus, taip pat nuo
autoriams
ir
gretutinių
teisių
subjektams mokamo kompensacinio
atlyginimo už knygų panaudą
bibliotekose, kūrinių atgaminimą
reprografijos būdu ir kūrinių bei
gretutinių teisių objektų atgaminimą
asmeniniais tikslais, pajamų, gautų
už perduotą ar pagal licencinę sutartį
suteiktą teisę naudotis pramoninės
nuosavybės objektu.
Kita

Darbuotojas

8) delspinigių už pavėluotą išmokų,
susijusių su darbo santykiais,
mokėjimą;
11) teismų priteistos ir išieškotos
sumos turtinei ir neturtinei žalai
atlyginti;
12) švietimo įstaigų studentų ir
mokinių stipendijų, pašalpų ir
kompensacijų,
skirtų
atlyginti
kelionės ir mokymosi (studijų)
užsienyje išlaidas, kurioms mokėti
naudojamos Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų lėšos, Lietuvos Respublikos
ir užsienio valstybių įstatymų
nustatyta tvarka įsteigtų pelno
nesiekiančių vienetų lėšos, jeigu
stipendijos gavėjas nėra stipendiją
mokančio
vieneto
dalyvis
ar
darbuotojas ir jeigu tokia stipendija
nėra susijusi su stipendijos gavėjo
šiems vienetams atliktais arba
numatomais
atlikti
darbais,
suteiktomis arba numatomomis
suteikti paslaugomis;
17) darbo užmokesčio, gauto iš
tarptautinės ar Europos Sąjungos
institucijos arba užsienio valstybių

Delspinigiai

SoDra

Negalimas ?

Žalos
atlyginimas

Nukentėjęs
asmuo

Negalimas

Studentų
mobilumas

Studentas

Negalimas

Darbo
Darbuotojas
užmokestis,
apmokestinamas

Negalimas
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institucijos,
jeigu
nuo
jo kitoje šalyje ar
skaičiuojamos socialinio draudimo ES institucijoje.
įmokos pagal teisės aktus, kuriais
vadovaudamosi institucijos moka
darbo užmokestį;
28)
apskaičiuotos
pardavimo Papildomos
Sodra
Ne
pridėtinės vertės mokesčio sumos už lėšos socialinio
patiektas
prekes
ir
suteiktas draudimo fondui
paslaugas*;
*Daugelis ES ir EFTA šalių neapmokestina apskaičiuotos pardavimo pridėtinės vertės mokesčio
sumos už patiektas prekes ir suteiktas paslaugas socialinio draudimo įmokomis. Išimtimis galima
laikyti 3 ES šalis: Belgija, Prancūziją ir Portugaliją (MISSOC tables, 2013)1. PVM yra pilnai
apmokestinamas tik Belgijoje (tam tikras procentas nuo PVM yra skirtas socialinio draudimo lėšoms
surinkti). Tuo tarpu Prancūzijoje socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos tik nuo PVM alkoholiui,
tabakui ir kai kurioms farmacinėms prekėms. Galiausiai Portugalija, padidindama PVM, surinktą
skirtumą skyrė socialinio draudimo biudžetui finansuoti.
LR Socialinio draudimo įstatymo (1991 m. gegužės 21 d. Nr. I-1336) to paties 8 straipsnio 2 ir 3
dalyse išskirti atvejai, kuriais nemokamos socialinio draudimo įmokos. Šiuo atveju naudos gavėjas
visuomet yra asmuo, kuris vykdo individualią veiklą turėdami verslo liudijimą ir gauna 2 dalyje
minimas pajamas ar yra privalomai draudžiami socialinio draudimu, o taip pat kai kurie ūkininkai:
„2. Asmenys, kurie vykdo individualią veiklą turėdami verslo liudijimą, socialinio draudimo įmokų gali
nemokėti (tas laikotarpis bus neįskaitytas į socialinio draudimo stažą), jei šie asmenys:
1) gauna socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo)
pensiją, paskirtą pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą;
2) gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją, paskirtą pagal
Valstybinių šalpos išmokų įstatymą
3) gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto
darbingumo (invalidumo) pensiją iš Europos Sąjungos valstybės narės, kitos Europos ekonominės
erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi
tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
4) yra laisvės atėmimo vietose arba jiems Baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka teismo
nuosprendžiu yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar
auklėjamojo poveikio priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
5) privalomai draudžiami socialiniu draudimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
3. Ūkininkai ir jų partneriai, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis už praėjusių metų
mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra lygus 14 ekonominio dydžio
vienetų arba mažesnis, socialinio draudimo įmokų gali nemokėti (tas laikotarpis bus neįskaitytas į
socialinio draudimo stažą) šio straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nustatytais atvejais“2. Taigi
ūkininkai, turintys iki 14 EKD ūkį gali nemokėti įmokų, jeigu jie gauna socialinio draudimo senatvės
ar socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją, šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją arba
gauna a su socialinio draudimo santykiais susijusią senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo)
pensiją iš Europos Sąjungos valstybės narės.
Bendra rekomendacija būtų neišskirti šių grupių ir taikyti tas pačias socialinio draudimo įmokų
mokėjimo taisykles kaip ir kitiems asmenims, vykdantiems individualią veiklą turint verslo liudijimą.
Siekiant kiekybiškai įvertini šių socialinio draudimo įmokų lengvatų įtaką valstybinio socialinio
draudimo fondo pajamoms ir išlaidoms, reikalingi duomenys apie atitinkamas pajamas gaunančių
asmenų skaičių, tokių pajamų dydį. Taip pat apie asmenų, užsiimančių individualia veikla turint
verslo liudijimą ir gaunant tam tikras pajamas skaičių (8-2 lentelėje pateiktas reikalingų duomenų
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sąrašas). Šiuo metu tokie duomenys dar nėra gauti, todėl negalima kiekybiškai įvertinti lengvatų
poveikio biudžetui.
8-2 lentelė. Pajamos ir atvejai, kada socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos
(atitinkamas pajamas gavusių asmenų skaičius, pajamų dydis)
1. Socialinio draudimo
neskaičiuojamos nuo:

įmokos

1) pašalpos, kurią apdraustajam
asmeniui išmoka darbdavys mirus šio
apdraustojo asmens sutuoktiniui,
vaikams
(įvaikiams),
tėvams
(įtėviams), taip pat stichinių nelaimių,
gaisrų ir sprogimų atvejais, sumos, ne
didesnės kaip
5 minimaliosios
mėnesinės algos. Suma, nuo kurios
neskaičiuojamos socialinio draudimo
įmokos, didinama tiek kartų, už kiek
mirusių apdraustojo asmens šeimos
narių,
nurodytų
šiame
punkte,
išmokama pašalpa;
2) pašalpos, kurią apdraustajam
asmeniui mirus draudėjas išmoka jo
sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams) arba
tėvams (įtėviams);

Tokią
gavusių
skaičius

pašalpą Vidutinis
asmenų pašalpos
asmeniui

Gaunančių
dydis išmokas
vidutinis
uždarbio dydis

Tokią
gavusių
skaičius

pašalpą Vidutinis
asmenų pašalpos
asmeniui

3) išmokų už buto nuomą, elektros,
šiluminę energiją, karštą ir šaltą
vandenį,
komunalines
ir
ryšių
paslaugas,
asmeninio
transporto
naudojimą, darbuotojų maitinimą ir
išmokų, skirtų kompensuoti išlaidas
darbuotojams,
kurių
darbas
atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis,
susijęs su važiavimu arba yra
kilnojamojo
pobūdžio,
mokamų
įstatymuose nustatyto dydžio ir
nustatytais atvejais;
4) išmokų, skirtų komandiruočių
išlaidoms atlyginti, neapmokestinamų
gyventojų pajamų mokesčiu, bei
komandiruočių išlaidų už asmenis,
vykstančius į užsienį tarnybiniais
reikalais, kai apmokamas tik vykimas ir
grįžimas (iš jų vizos įforminimas,
draudimas ligos atveju ir kitos
būtinosios išlaidos, susijusios su
valstybių sienų kirtimu), mokamų
teisės aktuose nustatyto dydžio ir
nustatytais atvejais;
5) įstatymų nustatytų išmokų turtinei
žalai dėl suluošinimo, kitokio sveikatos
pakenkimo arba maitintojo mirties
atlyginti;

Tokias
išmokas Vidutinis
gaunančių asmenų išmokos
skaičius
asmeniui

Gaunančių
dydis išmokas
vidutinis
uždarbio dydis
(jeigu dirba)
Vidutinis tokias
dydis išmokas
gaunančių
asmenų
uždarbio dydis

Tokias
išmokas Vidutinis
gaunančių asmenų išmokos
skaičius
asmeniui

Vidutinis tokias
dydis išmokas
gaunančių
asmenų
uždarbio dydis

Tokias
išmokas Vidutinis
gaunančių asmenų išmokos
skaičius
asmeniui

Vidutinis tokias
dydis išmokas
gaunančių
asmenų
uždarbio dydis
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6) įmonių, įstaigų, organizacijų
mokamų
sumų
už
darbuotojų
mokymą, kvalifikacijos tobulinimą,
perkvalifikavimą. Prie šių sumų
nepriskiriamos stipendijos ar kitos
papildomos išmokos, susijusios su
darbuotojų mokymu, kvalifikacijos
tobulinimu ar perkvalifikavimu, kurios
mokamos darbuotojui;
7) ligos pašalpų, mokamų iš draudėjo
lėšų už pirmąsias dvi ligos dienas. Ši
nuostata netaikoma dėl laikinojo
nedarbingumo mokamoms išmokoms,
kurias gauna šio įstatymo 4 straipsnio
2 dalies 1 ir 2 punktuose išvardinti
asmenys;
8) delspinigių už pavėluotą išmokų,
susijusių
su
darbo
santykiais,
mokėjimą;
10) draudėjo lėšų, sumokėtų už
darbuotojų
skiepijimą
nuo
užkrečiamųjų
ligų
ir
privalomą
profilaktinį
darbuotojų
sveikatos
patikrinimą;

Tokias
išmokas Vidutinis
gaunančių asmenų sumokamos
skaičius
sumos
dydis
asmeniui

Tokias
pašalpos Vidutinis
gaunančių asmenų pašalpos
skaičius
asmeniui

Skaičius atvejų, kai
buvo
mokami
delspinigiai
Darbuotojų
skaičius, už kuriuos
buvo
sumokėtos
lėšos (skiepijimui
ar
profilaktiniam
sveikatos
patikrinimui )
11) teismų priteistos ir išieškotos Vidutinis išieškotą
sumos turtinei ir neturtinei žalai sumą
gaunančių
atlyginti;
asmenų skaičius

Vidutinis tokias
išmokas
gaunančių
asmenų
uždarbio dydis

Vidutinis tokias
dydis išmokas
gaunančių
asmenų
uždarbio dydis

Vidutinis
delspinigių dydis
Vidutinės
skiepijimui
ar
sveikatos
tikrinimui skirtos
lėšos asmeniui

Vidutinis
išieškotos
sumos
dydis
asmeniui
Tokias stipendijas, Vidutinis
pašalpas
ar stipendijų,
kompensacijas
pašalpų
ir
gaunančių asmenų kompensacijų
skaičius
dydis

12) švietimo įstaigų studentų ir mokinių
stipendijų, pašalpų ir kompensacijų,
skirtų atlyginti kelionės ir mokymosi
(studijų) užsienyje išlaidas, kurioms
mokėti
naudojamos
Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų lėšos, Lietuvos
Respublikos ir užsienio valstybių
įstatymų nustatyta tvarka įsteigtų
pelno nesiekiančių vienetų lėšos, jeigu
stipendijos gavėjas nėra stipendiją
mokančio
vieneto
dalyvis
ar
darbuotojas ir jeigu tokia stipendija
nėra susijusi su stipendijos gavėjo
šiems vienetams atliktais arba
numatomais atlikti darbais, suteiktomis
arba
numatomomis
suteikti
paslaugomis;
13) kompensacijų, mokamų priimant Kompensacijas
Vidutinis
arba perkeliant darbuotoją į kitoje gaunančių asmenų kompensacijos
vietovėje esantį darbą;
skaičius
dydis asmeniui
14) kompensacijų už darbuotojams Kompensacijas
Vidutinis
priklausančių įrankių, darbo drabužių gaunančių asmenų kompensacijos
nusidėvėjimą;
skaičius
dydis asmeniui

Vidutinis tokias
paslaugas
gavusių
asmenų
uždarbio dydis

Vidutinis tokias
stipendijas,
pašalpas
ar
kompensacijas
gaunančių
asmenų
uždarbio dydis
(jeigu jie dirba)

Vidutinis
kompensacijas
gaunančių
asmenų
uždarbio dydis
Vidutinis
kompensacijas
gaunančių
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15) kompensacijų, mokamų valstybės Kompensacijas
Vidutinis
tarnautojų, deleguotų asmenų ar gaunančių asmenų kompensacijos
profesinės karo tarnybos karių skaičius
dydis asmeniui
sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams),
išvykusiems į užsienį kartu su
minėtaisiais asmenimis, išlaikyti;
16) su darbu užsienyje susijusių
išlaidų
kompensacijų,
mokamų
valstybės tarnautojams, deleguotiems
asmenims ir profesinės karo tarnybos
kariams,
taip
pat
atstovybės
darbuotojams, kurie yra atstovybės
diplomatinio
personalo
ar
administracinio techninio personalo
nariai;
17) darbo užmokesčio, gauto iš
tarptautinės ar Europos Sąjungos
institucijos arba užsienio valstybių
institucijos, jeigu nuo jo skaičiuojamos
socialinio draudimo įmokos pagal
teisės aktus, kuriais vadovaudamosi
institucijos moka darbo užmokestį;
18)
kompensacijų,
mokamų
darbuotojams už muzikos instrumentų
naudojimą, kai teatrų ir koncertinių
įstaigų kūrybiniai darbuotojai kūrybinei
veiklai
naudoja
asmeninės
nuosavybės teise jiems priklausančius
muzikos instrumentus;
19) darbuotojų naudai draudėjo
mokamų
draudimo
įmokų
už
papildomąjį (savanoriškąjį) sveikatos
draudimą, kai draudimo objektas yra
apdraustojo
sveikatos
priežiūros
paslaugų apmokėjimas;
20) draudimo įmokų, darbdavio
mokamų
draudimo
įmonei
už
darbuotojų
gyvybės,
nelaimingų
atsitikimų ar civilinės atsakomybės
draudimą, kai draudimo sutartyje yra
numatyta, kad įvykus draudiminiam
įvykiui draudimo suma bus išmokėta
darbdaviui, o civilinės atsakomybės
draudimo atveju – darbdaviui ar
trečiajam asmeniui;
21) Lietuvos mokslų akademijos savo
nariams mokamų mėnesinių išmokų
už Lietuvos mokslų akademijos nario
vardą ir aukštųjų mokyklų mokamų
universiteto senato nustatyto dydžio
profesoriaus
emerito
mėnesinių
išmokų;

Kompensacijas
Vidutinis
gaunančių asmenų kompensacijos
skaičius
dydis asmeniui

Darbo užmokestį iš
ES ar tarptautinės
institucijos
gaunančių asmenų
skaičius.

asmenų
uždarbio dydis
Vidutinis
išvykusio
į
užsienį
valstybės
tarnautojo ar
kario uždarbio
dydis
Vidutinis
kompensacijas
gaunančių
asmenų
uždarbio dydis

Vidutinis tokių
asmenų darbo
užmokesčio
dydis

Tokias
išmokas Vidutinis
gaunančių asmenų išmokos
skaičius
asmeniui

Vidutinis tokias
dydis išmokas
gaunančių
asmenų
uždarbio dydis

Vidutinis
darbuotojų
skaičius,
kurie
apdrausti sveikatos
draudimu.

Vidutinė
mokamų
draudimo įmokų
suma asmeniui

Vidutinis
apdraustų
darbuotojų
darbo
užmokestis

Vidutinis
darbuotojų
skaičius, už kuriuos
mokamas gyvybės,
nelaimingų
atsitikimų
draudimas ar
civilinės
atsakomybės
draudimas
Vidutinis
tokias
išmokas gaunančių
asmenų skaičius

Vidutinė
mokamo
draudimo įmokų
suma už asmenį

Vidutinis
apdraustų
darbuotojų
darbo
užmokestis

Vidutinis
išmokų
asmeniui

tokių Vidutinis šias
dydis išmokas
gaunančių
asmenų darbo
užmokestis
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22) darbuotojo gautų iš darbdavio Pajamas natūra
pajamų
natūra
vertė, gaunančių asmenų
neapmokestinama gyventojų pajamų skaičius
mokesčiu pagal Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymą;
23) pensijų išmokos, mokamos iš Vidutinis
šias
įmonės pensijų fondų ar tam tikslui pensijas gaunančių
skirtų lėšų buvusiems darbuotojams;
asmenų skaičius

24) draudimo įmokų, kurių mokėjimas
privalomas
pagal
Lietuvos
Respublikos įstatymus papildomam
darbuotojo gyvybės ir sveikatos
draudimui;
25) vidutinio darbo užmokesčio,
sumokamo atleidžiamam iš darbo
darbuotojui už uždelstą laiką, kai su
darbuotoju delsiama atsiskaityti ne dėl
darbuotojo kaltės;

Tokį
draudimą
turinčių darbuotojų
skaičius
Vidutinis gaunančių
vėluojantį
užmokestį asmenų
skaičius

26) tantjemų, kurios išmokamos Tantjemas
valdybos ar stebėtojų tarybos nariams; gaunančių asmenų
skaičius

27) autoriams ir gretutinių teisių Tokį
atlyginimą
subjektams mokamo atlyginimo už gaunančių asmenų
kūrinių ir gretutinių teisių objektų skaičius
panaudojimą pagal suteiktas licencijas
panaudoti kūrinius ar gretutinių teisių
objektus, taip pat nuo autoriams ir
gretutinių teisių subjektams mokamo
kompensacinio atlyginimo už knygų
panaudą
bibliotekose,
kūrinių
atgaminimą reprografijos būdu ir
kūrinių bei gretutinių teisių objektų
atgaminimą
asmeniniais
tikslais,
pajamų, gautų už perduotą ar pagal
licencinę sutartį suteiktą teisę naudotis
pramoninės nuosavybės objektu.

Vidutinis pajamų Vidutinis
natūra vidutinis pajamas
dydis asmeniui
natūra
gaunančių
asmenų darbo
užmokestis
Vidutinis pensijų Vidutinis
iš
dydis asmeniui
Sodros
gaunamos
pensijos dydis.
Vidutinis
uždarbio
dydis,
jeigu
dirba
Vidutinis
Vidutinis
draudimo dydis draudimą
vienam
turinčio
asmeniui
asmens
uždarbio dydis
Vidutinis
Vidutinis
vėluojamo
gaunančių
užmokesčio
vėluojantį
dydis asmeniui
užmokestį
asmenų darbo
užmokestis
Vidutinis
Vidutinis
tantjemų dydis tantjemas
asmeniui
gaunančių
asmenų
uždarbio dydis
(be šio
tantjemų)
Vidutinis
Vidutinis tokį
atlyginimo dydis atlyginimą
asmeniui
gaunančių
asmenų
uždarbio dydis
(be šio
atlyginimo)

8-3 lentelė. Atvejai, kada socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos (atskirų atvejų
skaičius)
2. Asmenys, kurie vykdo individualią veiklą
turėdami verslo liudijimą, socialinio draudimo
įmokų gali nemokėti (tas laikotarpis bus
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neįskaitytas į socialinio draudimo stažą), jei šie
asmenys:
1) gauna socialinio draudimo senatvės ar
socialinio draudimo netekto darbingumo
(invalidumo) pensiją, paskirtą pagal Valstybinių
socialinio draudimo pensijų įstatymą;
2) gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją,
išskyrus šalpos našlaičių pensiją, paskirtą pagal
Valstybinių šalpos išmokų įstatymą;

3) gauna su socialinio draudimo santykiais
susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto
darbingumo (invalidumo) pensiją iš Europos
Sąjungos valstybės narės, kitos Europos
ekonominės erdvės valstybės,
Šveicarijos
Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos
Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl
socialinės apsaugos taikymo;
4) yra laisvės atėmimo vietose arba jiems
Baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka teismo
nuosprendžiu yra paskirtos priverčiamosios
stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar
auklėjamojo poveikio priemonės specializuotose
psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
5) privalomai draudžiami socialiniu draudimu pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus;

3. Ūkininkai ir jų partneriai, kai žemės ūkio valdos
ar ūkio ekonominis dydis už praėjusių metų
mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki
gruodžio 31 dienos yra lygus 14 ekonominio
dydžio vienetų arba mažesnis, socialinio draudimo
įmokų gali nemokėti (tas laikotarpis bus
neįskaitytas į socialinio draudimo stažą) šio
straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nustatytais
atvejais.

1
2

Individualią veiklą
pagal verslo liudijimą
vykdančių ir pensijas
ar pašalpą gaunančių
asmenų skaičius
Individualią veiklą
pagal verslo liudijimą
vykdančių ir šalpos
pensiją ar šalpos
kompensaciją
gaunančių asmenų
skaičius
Individualią veiklą
pagal verslo liudijimą
vykdančių ir pensijas
ar pašalpą iš minimų
šalių gaunančių
asmenų skaičius
Individualią veiklą
pagal verslo liudijimą
vykdančių ir laivės
atėmimo vietose
esančių asmenų
skaičius
Individualią veiklą
pagal verslo liudijimą
vykdančių ir darbo
sutartį turinčių
asmenų skaičius
Ūkininkų ir jų
partnerių, kurių žemės
ūkio valdos ar ūkio
ekonominis dydis yra
lygus ar mažesnis už
14 ekonominio dydžio
vienetų, skaičius,
kurie gauna senatvės
ar netekto
darbingumo pensiją,
šalpos pensiją ar
šalpos kompensaciją
arba senatvės ar
netekto darbingumo
pensiją iš kitos šalies.

Vidutinis senatvės
pensijos ar netekto
darbingumo dydis
Vidutinis
šalpos
pensijos ar šalpos
kompensacijos
dydis

Vidutinis
tokių
asmenų uždarbis

MISSOC tables, pagal 2013 sausio mėn. galiojusius įstatymus
LR Socialinio draudimo įstatymas (1991 m. gegužės 21 d. Nr. I-1336)
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